DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 92.665.611/0001-77
NIRE 43300003221
COMUNICADO AO MERCADO
Eldorado do Sul, RS, 28 de julho de 2020 – A Dimed S.A. Distribuidora de
Medicamentos (BM&FBOVESPA: PNVL3, PNVL4), uma das principais distribuidoras e
varejistas de produtos farmacêuticos do País, comunica a seus acionistas e ao mercado
em geral que, em cumprimento ao disposto no artigo 12 da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358 de 03 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 358”),
recebeu

do

acionista

SPX

Equities

Gestão

de

Recursos

Ltda.

(CNPJ:

14.595.392/0001-93), na qualidade de gestora de fundos de investimento e investidores
não residentes, cujo representante legal no paìs é o Itaú Unibanco S.A., inscrito no
CNPJ/MF sob o no 60.701.190/0001-04 (“Investidores”) vem, por meio desta, informar
que, nos termos da Instrução CVM no 358/02 e alterações posteriores, que reduziu em
27/07/2020 o patamar de 5,11% (cinco vírgula onze porcento) das ações preferenciais
da Companhia para 4,83% (quatro vírgula oitenta e três porcento).

Eldorado do Sul, RS, 28 de julho de 2020

Antonio Carlos Tocchetto Napp
Diretor de Relação com Investidores

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020.
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Diretor Executivo de Rela es com Investidores da
DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Av. Industrial Belgraf, 865
Eldorado do Sul - RS
Cep:92990-000
Sr. Ant nio Carlos Tocchetto Napp
E-mail: relinvest@grupodimed.com.br
Re.: Redu

o da Participa

o relevante em PNVL4

DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS ( Companhia ).

Pre ado DRI,
A SPX E i ie Ge
de Rec
L da., inscrita no CNPJ sob o n 14.595.392/0001-93
( SPX Investimentos ), na qualidade de gestora de fundos de investimento e investidores n o
residentes, cujo representante legal no pa s o Ita Unibanco S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o
n 60.701.190/0001-04 ( Investidores ) vem, por meio desta, informar que, nos termos da
Instru
(i)

o CVM n 358/02 e altera
em negocia

es posteriores:

es reali adas ao longo dos ltimos dias, os Investidores venderam

a es preferenciais de emiss o da Companhia (PNVL4), passando a deter 651.800
(seiscentos e cinquenta e um mil e oitocentas) a es preferenciais, que representam
4,83% (quatro v rgula oitenta e tr s por cento) das a
da Companhia.
(ii)

es preferenciais de emiss o

os Investidores tamb m det m (a) 48.860 (quarenta e oito mil oitocentos e sessenta)
a

es preferenciais (PNVL4) referenciadas por instrumentos financeiros derivativos

com previs o de liquida o exclusivamente financeira; (b) 5.160 (cinco mil cento e
sessenta) posi es vendidas de a es ordin rias (PNVL3) referenciadas por
instrumentos financeiros derivativos com previs o de liquida o exclusivamente
financeira; (c) 162.579 (cento e sessenta e duas mil quinhentos e setenta e nove)
posi es vendidas de a es ordin rias (PNVL3) de emiss o da Companhia; e (d)
173.915 (cento e setenta e tr s mil novecentos e quin e) a es ordin rias (PNVL3)
de emiss o da Companhia atrav s de opera
(iii)

o de empr stimo de a

es.

n o existe qualquer acordo ou contrato regulando o exerc cio do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobili rios de emiss o da Companhia pelos Investidores
geridos pela SPX Investimentos.

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos
disposi o para quaisquer
esclarecimentos. Caso se fa a necess rio, favor entrar em com Katherine Prado Pires
Albuquerque, por meio do telefone (21) 3203-3923.

Atenciosamente,

SPX EQUITIES GEST O DE RECURSOS LTDA.
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